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Aanleiding 
In mei 2007 nam de heer Piet Geurts uit 
Belfeld (bij Venlo) contact op met de 
Stichting Loo-Archief. Bij het opruimen 
van de inboedel van zijn overleden 
moeder was een oud trouwboekje (1893) 
te voorschijn gekomen van het echtpaar 
Alphons en Stephanie van de Loo-
Wolters uit Maasbree. Maasbree is een 
dorp in Midden-Limburg, westelijk van 
Venlo. Dat trouwboekje was in de 
ouderlijke boedel terecht gekomen omdat 
de vader van Piet jarenlang de trouwe 
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rentmeester is geweest van de familie 
Van de Loo in Maasbree. Zoon Piet wilde 
het trouwboekje graag een goede 
bestemming geven. De voorzitter van de 
Stichting Loo-Archief heeft dit bijzondere 
document 1 augustus 2007 persoonlijk 
opgehaald bij de heer Geurts, die hem 
ook nog heeft rondgeleid langs enkele 
monumentale herinneringen aan deze 
familietak in Maasbree 1). Het 
trouwboekje is nu veilig opgeborgen in 
het Loo-Archief. Deze nieuwe aanwinst 
voor ons familie-archief vormt de 
aanleiding om aandacht te schenken aan 
deze familietak.  

Van Wetten naar Maasbree 
Stamvader van deze Loo-tak is Johan 
Hubert van de Loo, geboren 2 oktober 
1821 te Wetten (ten zuiden van Kevelaer 
in Duitsland) als jongste zoon van het 
echtpaar Van de Loe-Voss. Zijn vader 
exploiteerde de Niersmolen te Wetten, 
die hij pachtte van Kasteel Wissen 2). 
Johan Hubert (hij werd overigens Hubert 
genoemd) groeide op in het grote, statige 
nog steeds bestaande Haus Neumühle 
tegenover de molen. Zijn ouders waren 
bij zijn geboorte niet al te jong meer. Zijn 
vader was 52 jaar en zijn moeder 41. 
Toen Hubert 17 jaar was, kwam zijn 
vader te overlijden. Evenals zijn oudere 
broers Frans (stamvader van de tak 
Wetten-Brummen-Dieren) en Joseph 
(stamvader van de tak Wetten-Venlo) zou 
ook Hubert zijn toekomst niet in Wetten 
zoeken. Hubert trouwde 5 februari 1850 
met Antoinetta Vaessen uit Maasbree. 
Aan dit huwelijk herinnert nog het 
huwelijksgedicht dat toen voorgedragen 
of gezongen is en bewaard is in het Loo-
Archief. De families Vaessen en Van de 

Door dr Richard van de Loo,  
Soest, 1 november 2008 
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Loo waren vermoedelijk bekend met 
elkaar. Antoinetta’s grootmoeder was 
namelijk Catharina Coopmans geb. 
Hoogen (overleden 28 april 1820) 3). 
Margaretha Voss, de eerste echtgenote 
van Huberts vader, had ook een 
grootmoeder Hoogen, namelijk Elisabeth 
Hoogen, gehuwd met Willem Voss 4). 
Hoewel Hubert uit het tweede huwelijk 
van zijn vader stamde, kan de relatie met 
de familie Hoogen de oorzaak zijn van 
zijn contact met de familie Vaessen. Hoe 
het ook zij, door zijn huwelijk ging Hubert 
in Maasbree wonen. De familie Vaessen 
was al generaties lang in Maasbree 
woonachtig en actief. Antoinetta (in de 
familie werd zij “Nette” genoemd) had 
nog vier zusters, die echter allen 
ongehuwd zouden overlijden. Een groot 
deel van het bezit van de familie Vaessen 
is daarom bij Hubert en zijn vrouw terecht 
gekomen. Dit bezit was aanzienlijk, want 
alleen al aan landerijen was er ruim 80 
hectaren en dan was er nog het 
monumentale woonhuis van de familie 
Vaessen, waarover straks meer.  

De vier kinderen van Hubert en Nette 
(Antoinetta) van de Loo - Vaessen 
Het huwelijk van Hubert en Nette werd 
gezegend met vier kinderen (en niet 3, 
zoals vermeld in de genealogie Van de(r) 
Loo in het Nederlands Patriciaat 1965, p. 
206). De oudste Henricus (Henrie) 
Gerardus Hubertus van de Loo werd 29 
september 1851 geboren en zou 8 
januari 1926 ongehuwd komen te 
overlijden. Het tweede kind, Anton Carl 
Hubert van de Loo geboren 19 februari 
1853, zou al 20 maart 1855 overlijden. In 
een notitie van 22 maart 1855 schrijft 
Huberts broer Joseph van de Loo uit 
Venlo in fraai gothisch handschrift dat hij 

zijn zwager Arnold Bosch in Aldekerk 
heeft bericht: “dass Hubert sein 
Söhnchen Antoon 25 Monate alt 
gestorben.” 5) Als derde in de rij kwam 14 
augustus 1854 Maria Gertruda Francisca 
Hubertina van de Loo ter wereld. Zij zou 
later (20 april 1875) huwen met Frans 
Klep, directeur van de Etna-fabriek te 
Breda. Van deze Maria is nog een 
elegant portret als jonge dame van 
ongeveer 18 jaar bewaard gebleven in 
familiebezit.  
 
De jongste zoon, Peter Alphons Marie 
Hubert van de Loo, werd geboren 19 
augustus 1858. Hij zou de stam Van de 
Loo in Maasbree voortzetten. Toen hij 
drie jaar oud was, kwam zijn vader 
Hubert op 4 september 1861 te 
overlijden, slechts 39 jaar oud. In het 
brievenboek van Joseph van de Loo uit 
Venlo wordt herhaaldelijk melding 
gemaakt van de slechte gezondheid van 
broer Hubert. Zo noteert Joseph 1 mei 
1856 in een p.s. (post scriptum) aan zijn 
zwager Joseph Holtmann in Geldern: 
“Hubert war seit etwa 14 Tage von einem 
starken Erkältung ziemlich erkrankt, kann 
aber jetzt mitteilen dass alle Gefahr 
verschwunden, und er wieder ins reine 
(?) kommt.” (p.11). En 15 augustus 1856 
schrijft hij: “Das Bruder Hubert wieder 
etwas bedenklicher geworden, jedoch Dr 
v.d.Loo noch ein wenig Hoffnung 
gegeben….” (p.15). Deze dr van de Loo 
is dr J.P.H. van de Loo (1812-1883), 
geneesheer te Venlo en pleitbezorger 
van het gipsverband. 6) 
 
Hubert was actief in de gemeenschap 
van Maasbree. Zo was hij president van 
de kerkfabriek (we zouden nu zeggen 
voorzitter van het kerkbestuur) en lid van 
de schoolcommissie. Hubert en Nette 
bewoonden met hun kinderen het nog 
steeds bestaande monumentale huis 
Dorpsstraat 25 in het centrum van 
Maasbree tegenover de kerk. Dit huis is 
omstreeks 1830 gebouwd door 
schoonvader Gerard Vaessen (1784-
1849) en zijn tweede echtgenote Maria 
Coopmans (1788-1846) 7). Het gegeven 
dat beide (schoon)ouders Vaessen reeds 
overleden waren toen Hubert en Nette 
gingen huwen, verklaart waarom zij dit 
huis konden betrekken. 

Het gezin van Alphons en Stephanie 
van de Loo-Wolters 
In het teruggevonden trouwboekje staat 
in sierlijke krulletters dat Alphons en 
Stephanie 8 februari 1893 te Maasbree 

Afbeelding 2 
Maria van de Loo 

(1854-1928), 
olieverf, 

geschilderd en 
gesigneerd 

19 oktober 1921 
door J. Engels-
Gilbert, Brussel 
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zijn gehuwd. Stephanie Catharina Maria 
Hubertina Wolters was 26 december 
1857 geboren te Venlo. Beide 
echtelieden hadden dus een rijpere 
leeftijd toen zijn huwden. Stephanies 
ouders waren allebei reeds overleden. 
Dat zal de reden zijn dat het huwelijk in 
Maasbree is voltrokken en niet in Venlo. 
Stephanies moeder was een geboren De 
Gruyter. Als we bedenken dat de 
echtgenote van Joseph van de Loo uit 
Venlo (Alphons directe oom) eveneens 
De Gruyter heette, zien we weer eens 
hoe nauw de familierelaties waren in die 
tijd. Alphons was directeur van de 
bierbrouwerij Aurora en tevens 
wethouder van de gemeente Maasbree. 
Alphons en Stephanie bewoonden met 
hun gezin en personeel als derde 
generatie in de familielijn het huis 
tegenover de kerk. In 1906 hebben zij dit 
huis laten verbouwen, waarbij op de 
begane grond de hal werd vergroot en de 

trap verplaatst. Aan de voorgevel kwam 
een balkon en de gehele 
zolderverdieping en dakconstructie 
werden ingrijpend gewijzigd. Het huidige 
uiterlijk van dit huis dateert dus uit 1906. 
Door de zorg van de huidige eigenaren 
(de familie Haenen, die het huis begin 
jaren ’80 van de vorige eeuw heeft 
verworven) vormt dit huis nog steeds een 
sieraad in het dorpscentrum. Op de gevel 
prijkt een plaquette met een korte uitleg 
over dit historische pand.  
 
Dankzij de collectie van het Loo-Archief 
zijn we geïnformeerd over het interieur 
van dit huis. Na het overlijden van 
Alphons op 24 augustus 1912 is er 
namelijk een boedelbeschrijving 
opgesteld door de notaris. Per vertrek 
kunnen we lezen wat er aan te treffen 
was. Op de zolder een mangel en 
mangeltafel voor de was; in de kelder een 
voorraad van 220 flessen wijn; cognac en 
likeuren; in de keuken o.a. kristallen 
karaffen en een grote sortering tafelzilver; 
in de grote zaal op de begane grond o.a. 
een salontafel, fauteuils, een spiegel, 
tapijten, buffet en bloemtafeltjes; in de 
kleine zaal o.a. een pendule met 
candelabres, een canapé en spiegels. De 
linnenkast bevatte 50 lakens en 72 
servetten met tafellakens, 30 
kussenslopen enz.. Op één van de 
slaapkamers: een ledikant, waschtafel en 
ijzeren ledikantje; in de provisiekelder: 
inmaakglazen met inhoud; in de 
woonkamer: o.a. commodes, chaise 
longue, een brandkast, geweren en 
jachtartikelen. In het koetshuis 1 wagen 
en 1 rijtuig (tilburie) en paardentuigen. Op 
het brouwersbedrijf (bierbrouwerij Aurora) 
wijzen de brouwersartikelen, zoals mout, 
hop en gerst, tobben, kuipen, een zetgist-
apparaat en vaten met bier. Verder nog 
gereedschap als ploegen, egge, een 
wanmolen en ander gereedschap. Niet 
onvermeld mag blijven de rubriek vee 
met 2 paarden, 1 varken en honden. De 
boedelbeschrijving geeft een mooi 
tijdsbeeld van een deftig huishouden. 
Daarop wijst eveneens de bewaard 
gebleven rekening uit 1910 bij een chique 
hoedenwinkel (de firma G.H. Peters) in 
Venlo voor o.a. “een vilte hoed, twee 

Afbeelding 3 
Interieur van Huis 

Van de Loo te 
Maasbree, 

vermoedelijk 
omstreeks 1975 

Afbeelding 4 
Drie generaties Van de Loo in Maasbree, 
1933.  
Staand (v.l.n.r.) de drie broers: Joseph (Sef) 
Hubert en Oscar. Zittend: grootmoeder 
Stephanie van de Loo-Wolters, Stephanie van 
de Loo, Berta van de Loo-Opwis 



4 

 

zijde hoeden opgemaakt, een stroohoed 
en een petje”. Dit alles voor de somma 
van ƒ 5,35. Tot het bezit behoorde tevens 
allerlei onroerende goederen, zoals 
landerijen te Maasbree, Grubbenvorst en 
Sevenum.  
 
Het gezin van Alphons en Stephanie 
telde vier zonen. De oudste, Hubert, 
geboren 25 mei 1893, zou in 1921 huwen 
met Berta Opwis. Hubert was onder meer 
directeur van de Twentsche Bank te 
Venlo. Hij overleed 12 augustus 1951. 
Zijn echtgenote Berta Opwis was 
geboren 28 november 1894 en is 3 mei 
1990 overleden. Hubert en Berta vormde 
de vierde generatie die Huis Van de Loo 
bewoonden. Dankzij kleindochter Barbara 
Gibbe-Kampmann is het Loo-Archief in 
bezit gekomen van enkele foto’s van het 
latere interieur van dit huis en van de 
bewoners met hun naaste familie.  
De tweede zoon, Arthur Marie Antoon 
Hubert van de Loo, is 8 oktober 1895 
geboren en reeds 31 januari 1898 
overleden. De derde zoon, Oscar van de 
Loo geboren 29 juli 1897, heeft jarenlang 
gewerkt als ingenieur bij de Staatsmijnen 
te Heerlen en is 1 januari 1977 ongehuwd 
in Maasbree overleden. De jongste zoon, 
Jozef Marie Hubertus (Sef), geboren 15 
januari 1901, is een verdienstelijk 
ambtenaar van de burgerlijke stand 
geweest in de gemeente Sevenum. Bij 

zijn afscheid is hij uitgebreid herdacht in 
het Limburgs Dagblad van 29 januari 
1966. In het herdenkingsartikel valt te 
lezen dat hij steeds in Maasbree (in zijn 
ouderlijke huis) is blijven wonen. Na de 
oorlog heeft Huis Van de Loo nog een 
tijdje dienst gedaan als gemeentehuis 
van Maasbree. Ook Sef zou ongehuwd 
overlijden: 23 januari 1981 te Venlo. Met 
hem is deze familietak Van de Loo in 
mannelijke lijn uitgestorven.  
 
 
Omdat het enige kind en dochter uit het 
huwelijk van Hubert en Berta van de Loo-
Opwis met een Duitse tandarts trouwde 
en in Duitsland is gaan wonen, is er nu 
ook in vrouwelijke lijn een einde gekomen 
aan het tijdperk Van de Loo in Maasbree 
8). Aan dit tijdperk herinneren het 
monumentale huis Van de Loo en het 
grafmonument op het kerkhof. Een 
bezoek aan het mooie Maasbree en deze 
beide Loo-getuigen is zeker de moeite 
waard.  
 
Bronnen 
1. Genealogie Van de(r) Loo in 

Nederlands’Patriciaat 1965, tak 
Maasbree, p. 206-207 

2. Loo-Archief: hangmappen familieleden 
tak Maasbree 

3. Loo-Kroniek jaargang 1, nr 2: in de 
rubriek oorlogsherinneringen op p.9 het 
ingezonden bericht van Sef van de Loo 
over zijn onderduiktijd 

 
Noten 
1. De Stichting Loo-Archief is de heer Piet 

Geurts zeer dankbaar voor deze 
bijzondere schenking aan ons familie-
archief. 

2. Zie voor verdere informatie over de Van 
de Loo’s in Wetten: Joost van der Loo, 
Die Wettener Mühle im Wandel der 
Zeiten; auf Grund neuer Archivfunde. In: 
Geldrischer Heimatkalender 1981, p. 65-
73. Zie ook: Stefan Frankewitz: Die 
Baudenkmäler in Wetten. In: 850 Jahre 
Wetten, juni 2004, 117-133. 

3. Zie stamboom Vaessen in Loo-Archief, 
hangmappen tak Maasbree. 

4. Zie noot 2: Joost van der Loo, die 
Wettener Mühle im Wandel der Zeiten. 

5. Brievenboek Joseph van de Loo (Venlo) 
1855-1883, p.1. Dit brievenboek met 
kopieën en korte samenvattingen van de 
zakelijke en persoonlijke correspondentie 
van Joseph van de Loo 1813-1866 
behoort tot de collectie van het Loo-
Archief. 

6. Dr J.P. van de Loo heeft veel gedaan 
voor de promotie van de techniek van het 
gipsverband, maar hij was niet de 
uitvinder daarvan. Die eer komt toe aan 
Dr A. Mathijsen. Zie: Dr D. Spoelstra: Dr 

Afbeelding 5 
Antoinetta van de Loo-

Vaessen 
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Mededeling van het bestuur van de 
Stichting Loo-Archief. 
 
De collectie familiedocumenten van het 
Loo-Archief is het resultaat van 
bruiklenen (zoals de collectie 
Romswinckel), van aankopen (zoals de 
meeste boeken en de begin 19e eeuwse 
brieven aan Jhr van Loe, aangekocht 
door Joost van der Loo via de veiling), 
maar toch vooral van schenkingen. 
Zonder schenkingen zou het Loo-Archief 
geen toekomst meer hebben. Gelukkig 
weten familieleden nog altijd de weg naar 
het Loo-Archief te vinden en dit met 
materiaal te verrijken. Ontvangen foto’s, 
bidprentjes, annonces en andere 
documenten worden goed opgeborgen 
en ingevoerd in de digitale inventaris van 
de hangmappen in de archiefladen. Zo 
blijven die tijdsdocumenten voor 
toekomstige generaties behouden en 
raadpleegbaar. Ook in 2008 mocht het 
Loo-Archief weer verschillende 
schenkingen ontvangen: 
Van Frans van de Loo (Berg en Dal, tak 
Venlo) twee miniatuurportretjes van het 
echtpaar Van de Loe-Voss uit Wetten.  
Via Paul Gommers (Rosmalen) het 

trouwboekje uit 1910 van zijn grootouders 
Max en Maria van de Loo-Vogels; 
alsmede een album met foto’s van hun 
jong gestorven zoon Max jr. (1930-1954).  
Van Maarten van der Loo een foto van 
zijn vader Joost van der Loo (1907-1985). 
De foto is inmiddels ingelijst en 
opgehangen in de archiefruimte. Joost is 
de oprichter van het Loo-Archief. 
Van Yvonne van Embden-van de Loo 
(Utrecht, tak Wetten-Brummen) 
bidprentjes, annonces en foto’s van haar 
naaste Loo-familie.  
Van Barbara Gibbe (Krefeld, tak 
Maasbree) enkele gescande foto’s van 
haar (voor)ouders Van de Loo in 
Maasbree.  
Van mevrouw G. Haenen-Linssen 
(Maasbree) een artikel en ander 
documentatie over Huize Van de Loo in 
Maasbree. 
Van dr Claus van de Loo (Überlingen, 
Bodensee, tak Koblenz) de 
aankondigingen van de huwelijken van 
zijn kinderen.  
Mogen vele familieleden dit voorbeeld 
volgen. Alleen op deze manier blijft het 
Loo-Archief ons aller collectieve 
familiegeheugen. 

Recente schenkingen 

Antonius Mathijsen, uitvinder van het 
gipsverband 1805-1878. Van Gorcum, 
Assen, 1970. Hierin uitgebreid aandacht 
voor dr J.P. van de Loo. 

7. Brief van mevrouw G. Haenen-Linssen 
van oktober 2008 aan de auteur met 
bijlagen: een kopie van een notitie van 
haar overleden man over de 
geschiedenis van dit huis en een lokaal 
verschenen artikel over historische 
gebouwen in Maasbree, waaronder Huis 
Van de Loo. Mevrouw Haenen is de 
tegenwoordige eigenaar van dit pand. De 
auteur is haar zeer erkentelijk voor de 
welwillende wijze waarop zij hem van 
allerlei informatie over haar huis heeft 
voorzien. 

8. De auteur dankt Barbara Gibbe-
Kampmann, dochter van Stephanie 
Kampmann-van de Loo, voor het 
beschikbaar stellen van foto’s over haar 
familie in Maasbree uit privébezit.  

Afbeelding 6 
Bidprentje Johannes Hubertus van de Loo 
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Om de lezers van de Loo-Kroniek te 
informeren over alle activiteiten van de 
Stichting Loo-Archief, volgt hier het 
jaarverslag 2007, zoals dat is 
goedgekeurd in de vergadering van 29 
maart 2008 te Hilversum. 

Bestuur 
Er heeft in 2007 één wijziging in het 
bestuur plaatsgevonden. 
Tom van de Loo heeft na vele jaren in het 
bestuur gezeten te hebben (vanaf 1979!) 
aangegeven zich aan andere taken te 
willen wijden. In de vergadering van 17 
maart 2007 hebben wij onder veel 
dankzegging afscheid van hem genomen. 
 
Het bestuur per eind 2007 is als volgt 
samengesteld: 
Richard van de Loo, voorzitter 
Rob van de Loo, penningmeester 
Philo van de Loo-Raab, secretaris 
Lex van der Loo 
Elisabeth Seifert-van de Loo 
Huguette Verheijen-van de Loo 
 
Onze beschermvrouwe van de Stichting, 
Annelies van der Loo-van de Loo, is op 
de gezegende leeftijd van 90 jaar op 28 
mei 2007 overleden. Bij haar uitvaart op 1 
juni 2007 waren 3 bestuursleden 
aanwezig om afscheid van haar te nemen 
en de familie van onze grondlegger, 
Joost van der Loo, sterkte te wensen. 
  
Het bestuur is in 2007 twee maal bijeen 
geweest, te weten op 17 maart 2007 bij 
Flop van de Loo in Hilversum en op 4 
november 2007 bij Huguette in Vught. 
Het besprokene wordt in verslagen 
vastgelegd voor “het nageslacht”. De 
taakverdeling binnen het bestuur is 
schriftelijk vastgelegd. 
Twee aspecten blijven van belang: er 
wordt gestreefd naar een evenwicht in 
verdeling in het bestuur en in dat kader 
past nog een tweede vertegenwoordiger 
uit Duitsland en opvolging/verjonging van 
een aantal langstzittende bestuursleden.  
Daarnaast wordt gedacht meer inhoud te 
geven aan commissies onder het bestuur 
met als geslaagde voorbeelden de voor 
de Loo-reunie ingestelde commissie (olv 
Dick van de Loo) en de archiefwerkgroep. 

Activiteiten/resultaten in 2007 

Archief en Bibliotheek 
Onder aanvoerderschap van Richard en 
Lex heeft een archiefwerkgroep (met o.a. 
Maarten van der Loo) intensief en 
regelmatig in het Loo-archief gewerkt om 
alles te inventariseren en de 
accommodatie te verbeteren. 
Oude stukken worden met behulp van 
deskundige, Christel van der Korst-
Duggen, weer vakkundig gerestaureerd 
en geconserveerd (zuurvrije 
tussenvellen).  
Tijdens de 
takvertegenwoordigersbijeenkomst op 17 
maart 2007 heeft zij getoond wat zij zoal 
in ons archief aantrof en welke 
verbeterpunten er zijn om het archief 
duurzaam te maken. In de zomer van 
2007 zijn de belangrijkste boeken 
gerestaureerd. In de Loo-kroniek nr 54 
wordt door Charlotte van de Loo namens 
de Archief-werkgroep verslag gedaan van 
alle activiteiten en plannen 
Diverse voor het archief relevante boeken 
zijn aangeschaft ter completering en 
verrijking van het Loo-Archief. 

Loo-kroniek  
In 2007 is hard gewerkt aan Loo-Kroniek 
nr 54. Vanwege persoonlijke 
omstandigheden blijkt dan toch hoe 
kwetsbaar en afhankelijk het bestuur is 
van enkelen. Veel dank zijn wij 
verschuldigd aan Nils van de Loo bij het 
uiteindelijk drukklaar maken van de 
Kroniek.  
De proef met een apart Nederlands en 
een Duitstalig nummer is zeer geslaagd. 
Dit heeft er nu echter wel toe geleid dat 
de Duitse versie nog steeds afgemaakt 
en verzonden moet gaan worden. Dit zal 
waarschijnlijk pas in april/mei 2008 zijn. 
Het aantal leden/begunstigers die de 
Loo-kroniek ontvangen is in Nederland 
ongeveer 110 en het aantal Duitstalige 
leden is ongeveer 25. 

Contacten 
Ons Loo-Archief is bij velen bekend. 
Soms zijn dat Van de(r) Loo’s die via via 
van ons archief gehoord hebben, de 
laatste tijd ook veel door de website. Men 
neemt dan bijv. door middel van e-mail 
contact op met vragen over het Loo-
archief. Veelal komt er op enig moment 

Jaarverslag 2007 
Stichting Loo-Archief  
Door Rob van de Loo, penningmeester 
Oegstgeest, 24 maart 2008 
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dan ook weer extra informatie naar het 
archief terug. 

Portret pastoor J.P. van de Loe 
Eind 2007 is door de kunstenaar Michiel 
van de Loo (Nijmegen) het in bruikleen 
overgedragen portret van pastoor J.P. 
van de Loe van een definitieve vernislaag 
voorzien. Tevens is de lijst in de was 
gezet. In goede conditie is eind december 
2007 het portret, dat voor deze 
behandeling tijdelijk naar het atelier van 
de kunstenaar was gebracht, weer 
opgehangen in de studeerkamer van de 
pastorie in Asperden. Het nieuwe en 
oude portret van deze pastoor staan in 
kleur afgebeeld in het artikel van Franz 
Gommans: Johann Peter van de Loo, 
Pfarrer in Asperden von 1793-1840. In: 
Gaesdoncker Blätter, 2007, Neue Folge, 
Heft 9, Seite 50-61.  

Website 
Vooruitgang is wederom geboekt op het 
punt van automatisering. Oude informatie 
wordt gescand en zo veel mogelijk 
vrijgegeven. O.a. de Loo-kronieken. 

Takvertegenwoordigersbijeenkomst 
Op 17 maart was er wederom een 
bijeenkomst in het archief in Hilversum.  
Gasten werden gastvrij ontvangen door 
Flop en het is inmiddels traditie dat deze 
voor velen leerzame bijeenkomst wordt 
afgerond met een gezamenlijke 
(Chinese) maaltijd.  
In het bestuur is een notitie door 
Huguette opgesteld om eenduidig vast te 
leggen wat de taken van de 
takvertegenwoordigers zijn. Van belang is 
om de juiste personen en vorm te vinden 
om dit bindmiddel voor de Stichting 
optimaal vorm te geven.  

Financiën 
Door een verstandig financieel beleid is 
de Stichting er in geslaagd in de 
afgelopen 25 jaar een bescheiden 
kapitaal op te bouwen, dat deels is 
belegd in aandelen, deels in obligaties en 
daarnaast enige liquiditeit omvat. Dit 
kapitaal is geheel de vrucht van de 
ontvangen contributies en de verkoop 
van artikelen zoals het boekwerk “Die 
Herren Stecke”. Dit kapitaal dient als 
buffer om bijvoorbeeld een familiereünie 
voor te financieren en te sponsoren. Ook 
kunnen uitgaven voor bibliotheek en 
archief worden bekostigd.  
 
 

In 2007 overstegen de uitgaven de 
inkomsten vanwege investeringen in het 
archief. Hierdoor is er iets ingeteerd op 
het vermogen van de Stichting. Het 
bestuur is zich ervan bewust dat er 
grondige redenen kunnen zijn voor extra 
uitgaven en daarvoor is dit vermogen ook 
bedoeld. Aan de andere kant is het 
beslist niet de bedoeling dat het 
vermogen onder een bepaalde kritische 
grens komt. Het bestuur streeft naar een 
gezond evenwicht tussen inkomsten en 
uitgaven. Contributieverhoging (de 
contributie voor 2007 bedroeg € 15,--) 
heeft vooralsnog niet de voorkeur van het 
bestuur. Het bestuur wil het Loo-Archief 
graag laagdrempelig houden. Werving 
van nieuwe begunstigers is de lijn van het 
Bestuur, waardoor de financiële armslag 
hopelijk weer ruimer wordt.  
De rekening in Duitsland is per 31-12-
2006 opgeheven. Het blijkt dat de Duitse 
leden door middel van de Iban-code 
daadwerkelijk zonder problemen kunnen 
betalen naar de Nederlandse rekening, 
maar dit in beperkte mate doen. Een brief 
om hen op de mogelijkheden attent te 
maken is in november 2006 verzonden. 
 
De conclusie is dat inkomsten en 
uitgaven ook in 2007 redelijk stabiel 
waren, waarbij dient te worden 
opgemerkt dat een groot deel van de 
contributies voor het jaar 2007 reeds in 
december 2006 zijn ontvangen, maar 
evenzo een deel van de bijdragen uit 
2008 ook reeds ontvangen zijn. De 
verzoeken om contributies zijn met 
succes gekoppeld aan de verzending van 
de Loo-kronieken. Wederom is er 
geïnvesteerd in verbetering van het 
archief. 

Kascommissie 
De kascommissie is in 2007 niet bijeen 
geweest. Besloten is de kascommissie 
eens per twee jaar de twee voorgaande 
jaren te laten beoordelen. Daan van de 
Loo (Nieuwegein) heeft verzocht zijn 
inbreng te mogen stoppen en het 
bestuur/de penningmeester zoekt nog 
een opvolger. Met Eduard van de Loo 
(Den Haag), de zittende helft van de 
kascommissie, zal overlegd worden. 
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Een goed gevulde aula, het 
spreekgestoelte en alle aandacht voor de 
inaugurale rede van Erik van de Loo. Dit 
speelde zich vrijdag 3 oktober 2008 af in 
Amsterdam. Een plechtige ceremonie 
met een lange stoet van hoogleraren in 
toga om hun nieuwe collega officieel 
welkom te heten. Na een boeiend betoog 
over leiderschap en de persoonlijkheid 
van de leider, laverend tussen talent en 
valkuil, volgde een drukke receptie. 
Eigenlijk was het een dubbele receptie. In 
de ene hoek recipiëerden Erik en zijn 
vrouw Kashida. In de andere hoek waren 
de ouders van Erik, overgekomen uit 
Nijmegen en heel trots op het succes van 

Erik van de Loo, hoogleraar 
Leiderschap aan de VU Amsterdam 
Door dr. Richard van de Loo, 
Soest 15 oktober 2008. 

De ouders van Erik: Professor Karel van de 
Loo en zijn vrouw Eugénie van de Loo-van 
der Velden. 

Professor Erik van de Loo tijdens zijn oratie. 

hun zoon. Vader en zoon, beiden in toga. 
De beide foto’s gemaakt door zijn zus 
Saskia spreken boekdelen. De redactie 
wenst de nieuwe professor van harte 
geluk en succes in dit bijzondere ambt. 

Aan het werk in het 
Loo-Archief. 

V.l.n.r. Maarten van der 
Loo, Richard van de Loo 

(op de rug), Charlotte van 
de Loo en Lex van der 

Loo. 
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Op 29 maart jl. vond de jaarlijkse 
takvertegenwoordigersdag/ 
vrijwilligersdag plaats bij Flop van de Loo-
van der Grinten in Hilversum. Het was 
een uiterst plezierige en nuttige 
bijeenkomst waarbij we verheugd waren 
vele vrijwilligers en 
takvertegenwoordigers welkom te mogen 
heten. Deze bijeenkomst vond plaats in 
de archiefruimte van de Stichting Loo-
Archief ten huize van Flop. Wij vinden het 
heel bijzonder dat we al vele jaren zeer 
gastvrij worden ontvangen bij haar! Na 
een welkomstwoord heeft Richard van de 
Loo de ontwikkelingen en vorderingen 
van het archief toegelicht.  

Actie alom, hulp blijft welkom 
Er wordt heel hard gewerkt om het 
archief in goede staat te brengen en te 
behouden en zo veel mogelijk gegevens 
te digitaliseren. Dit houdt bijvoorbeeld in 
dat tijdschriften in zuurvrije mappen 
worden opgeborgen en de “ruggen” van 
boeken die niet meer stevig zijn op 
adequate wijze worden gerestaureerd. 
Daarnaast vindt onder leiding Lex van der 
Loo het digitaliseringsproces plaats 
waarbij vrijwilligers veel informatie 
“inkloppen”. Het archief komt steeds 
meer op orde, ondanks dat er nog immer 
veel werk te verzetten valt. Een ieder die 
graag een keer mee zou helpen, is van 
harte welkom en kan de daarvoor 
vastgelegde data bij Richard opvragen. 
Wij zouden zeer dankbaar daarvoor zijn, 
maar vanzelfsprekend is deze oproep 
geheel vrijblijvend.  

Schenkingen aan het archief 
Op deze middag mocht de Stichting 
diverse schenkingen in ontvangst nemen. 
Maarten van der Loo overhandigde 
enkele foto’s van zijn vader (Joost van 
der Loo, oprichter van de Stichting Loo-
Archief in 1958) om op te hangen in de 
archiefruimte en liet tevens zijn licht 
schijnen op het moderniseren en 
optimaliseren van het archief. Via Philo 
van de Loo-Raab heeft oom Frans van de 
Loo (Berg en Dal) twee 
miniatuurportretjes geschonken van het 
echtpaar Van de Loe-Voss uit Wetten. 
Paul Gommers doneert het trouwboekje 

van zijn grootouders Max en Maria van 
de Loo-Vogels (1910), een foto-album 
met foto’s van hun huis in Eindhoven en 
een foto-album met foto’s van hun 
jonggestorven zoon en jongste kind Max 
jr. van de Loo (1930-1954). Deze 
schenkingen zijn waardevolle bijdragen 
voor het archief en worden buitengewoon 
geapprecieerd. 

Taken en rol takvertegenwoordigers: 
schakel en informatiebron 
Na Richard mocht ik het woord nemen 
om in het bijzonder de 
takvertegenwoordigers toe te spreken. 
Wij zijn als bestuur erg blij met de rol die 
zij op zich nemen waarbij zij een 
belangrijke schakel zijn tussen de 
familieleden van een staak of tak en het 
bestuur. De Familiestichting ziet graag 
dat het archief zich uitbreidt met actuele 
informatie van alle familieleden. Ook de 
rubriek “Kroniekgegevens” in de Loo-
Kroniek is helemaal afhankelijk van de 
aangeleverde informatie. De 
takvertegenwoordigers hebben hierin een 
belangrijke rol. Waarschijnlijk komt veel 
informatie al direct bij hen terecht 
(annonces en andere belangrijke 
gebeurtenissen) waarbij zij hopelijk het 
archief van deze informatie willen 
voorzien voor zover de betrokkene (n) 
daar geen bezwaar tegen heeft/hebben. 
Natuurlijk kunnen takvertegenwoordigers 
familieleden stimuleren ook rechtstreeks 
materiaal en documenten aan te leveren 
voor het familie-archief. Zo blijft het 
archief up to date en wordt voorkomen 
dat achteraf waardevolle foto’s en andere 
documenten zijn weggegooid. Vandaar 
dat we via de takvertegenwoordigers en 
via dit bericht deze rol en taken graag 
nog eens onder ieders aandacht willen 
brengen. Welkom zijn: annonces, 
relevante krante-artikelen met betrekking 
tot de familie, publicaties, diploma’s, 
foto’s e.d. Wij en vooral volgende 
generaties zullen u hiervoor uiterst 
dankbaar zijn!  
Na afloop van dit gedeelte van de 
bijeenkomst werd overgegaan tot een 
gezellige borrel waar nagepraat en 
bijgepraat kon worden en hebben een 
aantal mensen de dag besloten met een 
gezamenlijke maaltijd. 

Takvertegenwoordigersdag 
29 maart 2008 
Door Huguette Verheijen-van de Loo, 
Vught, 1 november 2008 
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Onlangs verscheen het vierde en laatste 
deel van de beschrijving van het archief 
van kasteel Wissen. In Loo-Kroniek 53 
(dec. 2005) is het eerste deel besproken. 
Ook de drie volgende delen blijken voor 
onze familiegeschiedenis unieke 
gegevens te bevatten. Hier volgt een 
kleine selectie om de lezer een indruk te 
geven van de rijkdom van dit archief en 
het belang ervan voor de kennis van 
onze familie. Het is een grote verdienste 
van de auteur, archivaris Dieter Kastner, 
om dit monnikenwerk ondanks tegenslag 
door ziekte te voltooien.  

Archiefstukken als spiegel van macht, 
status en kundig beheer 
Ridder Johan van den Loe, heeft kasteel 
Wissen in 1461 gekocht voor zijn zoon 
Wessel. De aankoop van Wissen was 
een voorwaarde voor het huwelijk van 
zijn zoon Wessel met Elisabeth van 
Beerenbroeck. De oorkonden die op 
beide feiten betrekking hebben zijn 
steeds zorgvuldig bewaard en staan 
afgedrukt in deel 2. De aankoop van 
Wissen was meteen de uitdrukking van 
de machtspositie die ridder Johan zich 
had verworven als vertrouweling van de 
hertog van Kleef. In 1497 werd weer een 
belangrijke stap gezet in het streven om 
Wissen en daarmee haar eigenaren nog 
meer aanzien en macht te geven. In dat 
jaar verklaarde de hertog van Kleef dat 

Wissen een zelfstandige heerlijkheid was, 
met een eigen jurisdictie. In 1609 zou nog 
een verdere stap volgen. Wissen was 
namelijk nog altijd leensafhankelijk van 
het St. Viktorsklooster van Xanten. In 
1609 stemde de aartsbisschop van 
Keulen in met het verzoek van de 
toenmalige heer van Wissen, ook een 
Wessel, dit leensverband af te kopen 
voor de som van 100 gulden. Nog een 
belangrijk bewijs van het groeiend 
aanzien van de Loe-familie op Wissen is 
de verheffing tot baron in 1629.  
 
De archiefdelen werpen ook een 
interessant licht op het beheer van het 
grote bezit van Wissen. Zorgvuldig 
werden alle aankopen, pachtcontracten, 
erfdelingen en huwelijkscontracten 
vastgelegd. Zo werd voorkomen dat er 
later moeilijkheden zouden ontstaan. Er 
was veel aan gelegen het bezit van 
Wissen zo mogelijk ongedeeld door te 
geven. Dat betekende dat de oudste of 
overlevende zoon veruit het grootste deel 
van Wissen kreeg, terwijl de broers en 
zussen werden uitgekocht met flinke 
sommen geld of landbezit verder weg. 
Ook wanneer men het klooster in ging, 
kreeg men een en ander mee. Dit werd 
allemaal in een oorkonde precies 
vastgelegd. Vervolgens werd in een 
aparte oorkonde geregistreerd dat men 
afzag van latere aanspraken op het 
kernbezit van Wissen. Het degelijke en 
zakelijke beheer van dit omvangrijke bezit 
leidde tot grote financiële slagkracht. In 
1558 verstrekte Frans van den Loe als 
heer van Wissen een lening van niet 
minder dan 16.000 Carolusguldens aan 
prins Willem van Oranje.  
 
Bijzonder is de rol van de vrouwen 
geweest in het behoud en de continuïteit 
van Wissen in de familie Von Loë. In de 
17e eeuw hebben tot tweemaal toe de 
echtgenotes kundig en langdurig het 
beheer van dit omvangrijke bezit op zich 
genomen, omdat niet alleen hun man 
gestorven was maar ook reeds de 
opvolgende zoon. Men beheerde dan dit 
bezit totdat de kleinzoon oud genoeg was 
om het beheer over te nemen.  

Inventarisatie archief kasteel Wissen 
compleet 
Door Richard van de Loo 
Soest 1 november 2008 

Overleg over een 
huishoudelijk reglement. 
Charlotte van de Loo en 
Gerard van der Loo 
4 oktober 2008 
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De zijlinie Van den Loe-Abroeck  
Over Ridder Johan’s buitenechtelijke 
zoon Bruen en zijn nazaten is eveneens 
in deze delen veel te vinden. De 
stamvader van de familie Van de(r) Loo, 
Bruyn, komt niet alleen voor als leenman 
van veruit de grootste hofstede van 
Wissen, het goed Abroeck, maar ook 
regelmatig als richter bij allerlei geschillen 
en zakelijke transacties in Weeze. Over 
dit goed Abroeck is nog het volgende te 
vertellen op basis van de archiefstukken. 
In 1485 was Henrick van Abroeck als 
leenman van dit bezit overleden. 
Leenheer Wessel riep toen de 
erfgenamen van Henrick op Wissen bij 
elkaar, maar er kwam geen 
overeenstemming. Vermoedelijk waren 
de schulden die nog op dit goed rusten, 
hiervoor doorslag gevend. Wessel heeft 
toen zijn halfbroer Bruen met het goed 
Abroeck beleend. Dat dit goed in onze 
familie kwam, leidde er tevens toe dat 
familieleden regelmatig de naam Van 
Abroeck voerden en toebedeeld kregen. 
In de akten is ook te lezen hoe door de 
slechte economische situatie (onder meer 
als gevolg van de 80 jarige oorlog) en 
door erfdelingen Abroeck steeds meer 
met schulden belast moest worden, hoe 
door de jaren heen stukken land moesten 
worden verkocht en dat uiteindelijk in de 

jaren 1577-1580 het leengoed weer 
helemaal terugviel aan Wissen.  
In de akten is ook te lezen over een 
andere bezitting van de familie Van den 
Loe-Abroeck, namelijk de Kroesenhof 
ook wel Schneppenbaum genaamd. 
Deze bezitting wordt in 1555 door Johan 
van den Loe-Abroeck (1525-ongeveer 
1600), richter te Weeze en 
achterkleinzoon van Bruen, verkocht aan 
Wissen. De Kroesenhof was afkomstig 
van zijn moeder Vlant Kroesen. Deze 
Johan van den Loe had kennelijk een 
goede relatie met de familie Von Loe op 
kasteel Wissen, want hij ondertekende in 
1579 mede het testament van Sophie van 
Loe geb. van Nesselraet.  
 
Nog veel meer is in deze delen te vinden 
over het wel en wee van onze voorouders 
Van den Loe. Dat is allemaal waardevol 
materiaal voor verdere studie en kennis 
over onze familie, maar te veel voor deze 
boekbespreking.  

Slotopmerkingen 
De vier delen vormen een machtige bron 
van kennis over ons verleden. Een 
uitvoerige index op namen, plaatsen en 
onderwerpen vergemakkelijkt het 
onderzoek. De vermelde literatuur is 
summier, maar geeft relevante eerste 
aanknopingspunten voor verdere studie 
en achtergrondinformatie. Bij deze 
literatuur staan ook publicaties vermeld 
van Leo van de Loo, Joost van der Loo 
en ondergetekende. Onvermijdelijk is dat 
in een zo’n omvangrijk werk hier en daar 
kleine onvolkomenheden staan. Zo wordt 
in oorkonde 2884 van 27 oktober 1630 
Johann Adolf van Amstenratt, Herr zu 
Mheer (kasteel Mheer in Zuid-Limburg), 
opgevoerd, maar dit zal toch een Van 
Imstenraet moeten zijn, want het was dit 
geslacht dat Mheer in bezit had en zou 
vererven op de familie Von Loë van 
Wissen. De inventarisatie loopt door tot 
1798. Het 19e eeuwse archief van 
Wissen is een hoofdstuk apart en is deels 
geïnventariseerd maar nog niet 
gepubliceerd.  

Kastner, Dieter 
Die Urkunden des Gräflich von Loëschen Archivs von Schloss Wissen, Regesten.  
Band I (1235-1455), 2004 
Band II (1456-1534), 2005 
Band III (1535-1573), 2007 
Band IV (1574-1798) 2008.  
Inventare nichtstaatlicher Archive, 42, 43, 44 en 45.  

Aan het werk in het Loo-
Archief. 
V.l.n.r Jeroen van de Loo, 
Lex van der Loo, Paul 
Gommers (op de rug) en 
Gerard van der Loo. 
4 oktober 2008 
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In een eerder artikel in deze Loo-kroniek 
heeft u kunnen lezen dat de tastbare 
schenkingen voor het Loo-Archief (zoals 
annonces, foto’s enz.) van grote waarde 
zijn voor het continu kunnen completeren 
van het archief. Het is derhalve 
ontzettend fijn dat er steeds meer gehoor 
wordt gegeven aan de oproep om 
relevante informatie toe te sturen aan het 
archief. Zoals u weet wordt in en aan het 
archief erg hard gewerkt door een groep 
enthousiaste familieleden die de nodige 
vrije zaterdagen hieraan besteden. Met 
de digitalisering en de restauratie waar 
nodig, voldoet het archief steeds meer 
aan de moderne normen en wordt het 
ook voor de toekomst bewaard.  
 
Dit gaat echter wel gepaard met kosten. 
De aanschaf van materialen, de aanschaf 
van tijdschriften en automatisering 
trekken een wissel op de begroting van 
de stichting. Derhalve schetst de stichting 
u graag de mogelijkheden die er bestaan 
om naast de contributiebijdrage de 
stichting financieel te steunen. 

De stichting en de fiscus 
U kunt een schenking doen aan de 
stichting Loo-Archief.  
De belastingvrije voet is voor 2009 
gesteld op € 2.734,-. Als u onder deze 
belastingvrije voet blijft, hoeft de stichting 

Loo-Archief geen schenkingsrecht te 
betalen. Indien de stichting per persoon 
of echtpaar meer ontvangt dan is zij over 
het volledige bedrag schenkingsrecht 
verschuldigd. 

U en de fiscus 
Giften kunnen voor u aftrekbaar zijn 
boven een vastgestelde drempel. 
Schenkingen zijn aftrekbaar in box 1. Een 
schenking valt onder de zogenaamde 
persoonsgebonden aftrek. De grondslag 
is het verzamelinkomen. Indien er fiscaal 
gezien een partner is, worden de giften 
samengevoegd. Voor het fiscale voordeel 
gelden drempels en maxima. U dient 
minimaal 1% van het verzamelinkomen 
vóór toepassing van de 
persoonsgebonden aftrek (met een 
minimum van € 60,-) weg te geven om 
voor aftrek in aanmerking te komen. 
Maximaal mag u 10% van het 
verzamelinkomen vóór toepassing van de 
persoonsgebonden aftrek in aftrek 
brengen. 

Notariële akte wel of niet  
Wilt u graag een gift doen waarbij 
drempels voor uw fiscale aftrek geen rol 
spelen dan kan dit wanneer u zich voor 5 
jaar vastlegt voor het doen van een 
schenking. U kunt een lijfrente clausule 
(laten) opstellen. Het zogeheten notarieel 
schenken. De schenking krijgt de vorm 
van een lijfrente die wordt vastgelegd in 
een notariële akte.  

Schenkingen en de fiscus 
Door Huguette Verheijen en  
Rob van de Loo 

Nicolette Kuijten en Paul 
Gommers geconcentreerd 

bezig met gegevensinvoer. 
4 oktober 2008 
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Uw gift is een volledig aftrekbare 
periodieke gift ongeacht het bedrag 
indien: 
1 de periodieke gift is vastgelegd 

door een notaris; 
2 u regelmatig bedragen (jaarlijks 

bv.) overmaakt naar de stichting; 
3 deze bedragen steeds (ongeveer) 

even hoog zijn; 
4 het overmaken van deze bedragen 

uiterlijk bij uw overlijden eindigt; 
5 u de gift minimaal 5 jaar achtereen 

doet; 
6 de stichting geen tegenprestatie 

levert voor de gift. 
Wellicht is er binnen de familie een 
notaris die een dergelijke akte kan 
opstellen tegen een bescheiden tarief. De 
kosten van de notariële akte mag u 
overigens bij het eerste bedrag van de 
schenking optellen indien in de akte 
wordt opgenomen dat deze onderdeel 
zijn van de schenking. Het is ook mogelijk 
dat, na overleg, de stichting de kosten 
voor haar rekening neemt.  
Indien de giften onder de belastingvrije 
voet blijven, betaalt de stichting geen 
schenkingsrecht hierover. U kunt zelf, 
ongeacht het bedrag, deze periodieke 
giften in mindering brengen op uw 
inkomsten, m.a.w. ze zijn aftrekbaar. 

Legaat  
Mocht u denken aan een legaat dan is de 
belastingvrije voet voor 2009 € 1.976,-. 

Elk jaar wordt dit bedrag door de 
belastingdienst geïndexeerd met een 
paar tientjes. Boven dit bedrag betaalt de 
stichting successierechten. De stichting 
Loo-Archief behoort niet tot de 
zogenaamde ANBI instellingen 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) die 
gevrijwaard zijn van successierechten. 
Blijft u onder belastingvrije voet dan 
betaalt de stichting geen belasting over 
uw gift. Mocht het schenkingsbedrag 
hoger zijn, dan betaalt de Stichting over 
het volledige bedrag schenkingsrecht, 
t.w. 41 % tot een bedrag ad € 22.382,- en 
45% voor bedragen daarboven (in 2008; 
in 2009 zullen de bedragen waarschijnlijk 
iets hoger liggen). 
 
Indien u een en ander wilt nakijken, kunt 
u informatie vinden op de website van de 
belastingdienst (www.belastingdienst.nl), 
u kunt de belastingtelefoon bellen (0800-
0543) maandag t/m donderdag van 
08.00-20.00 uur en op vrijdag van 08.00-
17.00 uur of de notaristelefoon (€ 0,25 
per minuut) 0900-3469393 (te bereiken 
tussen 09.00 en 14.00 uur).  
 
Omdat u wellicht de stichting Loo-Archief 
een warm hart toedraagt en het archief 
een mooie erfenis van de familie vindt, 
hebben wij graag bovenstaande 
mogelijkheden voor u toegelicht.  
  
NB. Dit artikel is met grote zorgvuldigheid 

samengesteld. Desalniettemin is het 
raadzaam om voor uw persoonlijke 
situatie de fiscale aftrek te verifiëren.  

Lunch bij Flop van de Loo 
tijdens het werk aan het 

Loo-Archief. 
V.l.n.r Flop van de Loo, 

Jeroen van de Loo, 
Charlotte van de Loo 

4 oktober 2008 
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De Loo-Kroniek is een uitgave van de 
stichting Loo-Archief en verschijnt één of 
twee maal per jaar. Begunstigers van de 
stichting ontvangen het tijdschrift koste-
loos. De minimumbijdrage voor begunsti-
gers bedraagt € 20,-- per jaar. Zonder 
wederopzegging wordt het donateur-
schap automatisch verlengd. 
De stichting heeft ook een website: 
www.loo-archief.nl. 
Niets uit deze uitgave mag zonder vooraf-
gaande toestemming van de stichting 
Loo-Archief worden gepubliceerd. Gege-
vens mogen ten behoeve van privé-
doeleinden worden gebruikt. 
 
Redactie 
Floris van de Loo, Richard van de Loo en 
Lex van der Loo (eindredactie).  

Maasbree en de familie van de Loo 1 
Recente Schenkingen 5 
Kroniekgegevens 6 
Jaarverslag 2007 8 
Erik van de Loo 10 

Takvertegenwoordigersdag 11 
Inventarisatie archief kasteel Wissen 
compleet 12 
Contributie, schenkingen en de fiscus 14 

Inhoudsopgave Loo-Kroniek 55 

Colofon 
Adres 
Stichting Loo-Archief,  
secretaris Jeroen van de Loo,  
Gravenborch 11,  
3992 CA Houten, 
Tel: 030-6351611 
Email: sercretaris@loo-archief.nl  
 
Bank 
 
ABN-AMRO 
nr 54.20.16.664 
t.n.v. Stichting Loo-Archief 
Oegstgeest 
 
Postbank 
nr 44 03 940 
t.n.v. Stichting Loo-Archief 
Oegstgeest 

Het Loo-Archief. 
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